LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:

•

CLUBES ASSOCIADOS

•

ASSOCIAÇÕES REGIONAIS

•

ANT REMO

Lisboa, 2016-12-06

Circular Nº 060/16

Assunto: Informações sobre a reunião com os Clubes no próximo Sábado, em Montemor

Caros Associados,

Tal como em anos anteriores, a FPR convida todos os dirigentes e treinadores interessados para
reunião a realizar no CAR de Montemor, Sábado pelas 14:00H.

O objetivo desta reunião é debater com os clubes assuntos que estes julguem importantes para
o(s) próximo(s) anos da nossa modalidade.

Esperando pelas vossas sugestões, a FPR indica já alguns dos temas que pretende abordar:

1. Calendário nacional para os próximos 4 anos. Fixar datas para principais eventos nacionais.
Abordagem a duas datas possíveis para o CN de Velocidade:

a)

1º fim-de-semana de Julho de cada ano;

b)

Último ou 3º fim-de-semana de Setembro de cada ano;

Com o objetivo de permitir a participação livre a todos os atletas da seleção nacional,
julgamos necessário afastar os nacionais das mais importantes provas internacionais. A
data proposta seria para depois dos Mundiais de Remo, exceto para 2017 pois o Mundial de
Remo de 2017 será na última semana de Setembro.
Desta forma “abria” também espaço à realização das regatas de velocidade já existentes,
desenvolvimento das regatas de remo de mar e um prolongamento da época.
O mês de Setembro é também um mês sem exames nas Universidades, mais barato no
alojamento hoteleiro, e um mês de clima muito favorável a treinos. Os nossos jovens teriam
assim o tempo mais ocupado neste mês, o que poderá ser uma mais-valia para os
respetivos pais.

Em caso de se alterar a data essa alteração seria também para Veteranos e Remo Jovem?
Como realizar o Nacional de Veteranos e remo jovem? Manter em Simultâneo com
séniores? Realizar na pista?

2. Sistema de progressão em provas? Estará este sistema adaptado ao nosso remo? Atenção
ao 1x Juvenil Masculino, tem sempre muitos participantes e normalmente não tem sido
justo;
3. Entregas de medalhas nos Nacionais de Velocidade. Definir procedimentos;
4. Outros assuntos que julguem relevantes.

Gratos pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos

O Presidente

Luís Ahrens Teixeira

